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u Kompaktnost, robustnost in brez potrebnega
vzdrževanja

u Zanesljiva, svetla luč s ksenonskimi cevnimi
utripalkami z dolgo življenjsko dobo

u Za delovno napetost 12 V (enosmerni tok) in
24 V (enosmerni tok)

u Dovoljena je uporaba v spremenljivih okoljskih
pogojih

Vrtljive luči FNS-320 so univerzalno uporabne signalne
naprave.

Funkcije

Vrtljiva luč je vgrajena v zgornji prozorni del naprave.
Ko je aktivirana prek protipožarne plošče, utripa s
hitrostjo enega utripa na sekundo.
Opremljena je z zaščito pred zamenjavo polov.

Certifikati in potrdila

Regija Certifikat

Evropa CE FNS-320-SRD, FNS-320-SYE, FNS-320-
SWH, FNS-320-SGR

Poljska CNBOP 1229/2012 FNS-320-SRD

Opombe za namestitev in nastavitev

• Naprava nima izdanega certifikata za EN 54-23. Ni
primerna za požarni alarm v EU.

• Naprava je primerna za uporabo v zaprtih prostorih in
na prostem. (Uporaba na prostem je dovoljena samo s
primernimi kabelskimi spojkami. Ni vključeno v
dobavo.)

• Zgornji del je na podnožje nameščen z bajonetnim
zaklepom.

• Leča ima navoje in je pred odstranitvijo zaščitena z
varnostnim vijakom.

• Napravo je mogoče priklopiti na naslednje plošče:
– FPA-5000/FPA-1200 z NZM 0002 A ali FLM-420-

NAC
– BZ 500 LSN, UEZ 1000 LSN, UEZ 2000 LSN, UGM

2020

Vključeni deli

Količina Del

1 Rdeča, prozorna, oranžna ali zelena signalna naprava

1 Namestitveno podnožje, rdeče, nadometna namestitev

Tehnične specifikacije

Električni deli

Delovna napetost Od 9 V (enosmerni tok) do
30 V (enosmerni tok)

Poraba toka  

• 24 V 88 mA

• 12 V 185 mA



Mehanski deli

Material ohišja ABS V0 + PC

Barva podnožja Rdeča, RAL 3001

Mere (Ø x H) 93 mm x 121 mm

Teža 180 g

Okoljski pogoji

Razred zaščite v skladu z
EN 60529

IP 21C (IP 65)*

Dovoljena delovna temperatura Od -20 °C do +70 °C

Dovoljena relativna vlaga  

* Specifikacije proizvajalca brez potrdila tretje strani

Posebne funkcije

Svetilnost 10 cd (1,25 J)

Frekvenca utripanja 1Hz

Informacije o naročanju

Rdeča vrtljiva luč FNS-320-SRD, nadometna namestitev
za lokalno vizualno signalizacijo
Številka naročila FNS-320-SRD

Zelena vrtljiva luč FNS-320-SGR, nadometna namestitev
za lokalno vizualno signalizacijo
Številka naročila FNS-320-SGR

Oranžna vrtljiva luč FNS-320-SYE, nadometna namesti-
tev
za lokalno vizualno signalizacijo
Številka naročila FNS-320-SYE

Prozorna vrtljiva luč FNS-320-SWH, nadometna namesti-
tev
za lokalno vizualno signalizacijo
Številka naročila FNS-320-SWH
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